
محلياتالخميس  24  فبراير  2011   24

الشيخ سعود ناصر الصباح مستعدا للتصويت

د.بدر الشريعان وبدر اخلرافي يستعدان للتصويت

مؤسس التطوير الهندسي عادل اخلرافي مصوتا مجلس إدارة اجلمعية اجلديد

القحطاني مترئسا العمومية األخيرة له بحضور ممثلي الشؤون ومراقبي احملاسبات وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة

د.شيماء البشر وزينب الري تتلقيان التهاني من أمل الهاجري وعالية املنصور حسام اخلرافي شاكرا قواعد التطوير الهندسي بعد إعالن النتائج

إطالق اسم صاحب السمو على مجمع »المهندسين« الذي سيشّيد خالل المرحلة المقبلة على شارع الخليج 

قائمة التطوير الهندسي اكتسحت انتخابات »المهندسين« للعام التاسع على التوالي

صوت�ًا   1364 البش�ر  وش�يماء  أص�وات   1306 العجم�ي  هدي�ان  اإلدارة:  مجل�س  أعض�اء 
وزين�ب الري 1283 صوت�ًا وعلي دش�تي 1233 وف�ارس العن�زي 1333 وأحم�د العازمي 1252

تتمكن القائمة من الفوز مبقاعد 
مجل����س ادارة اجلمعي����ة بهذه 
االغلبي����ة الس����احقة، حيث لم 
يتمكن أي من املرشحني ملدة 9 
أعوام من اختراق القائمة التي 
ت����رأس انتخاباتها هذه الدورة 
الذي يتوقع  م.حسام اخلرافي 
املراقبني املعنيني  الكثير م����ن 
أن  املدني  بش����ؤون املجتم����ع 
يحقق م����ع عضو مجلس االمة 
الذي سيستمر في تولي منصب 
نائب رئيس اجلمعية م.ناجي 
العبدالهادي نقلة نوعية للعمل 

التطوعي الهندسي. 
العمومية  وكانت اجلمعية 
جلمعية املهندسني قد اعتمدت 
العادي  في اجتماعها السنوي 
تقريريها االداري واملالي للعام 
2010، كم����ا اعتم����دت عددا من 
مقترح����ات أعض����اء اجلمعية 
العمومية وم����ن أبرزها اطالق 
اسم صاحب السمو االمير الشيخ 
صب����اح االحمد على مش����روع 
الذي  املهندس����ني  مبنى مجمع 
تعتزم اجلمعية انش����اؤه، كما 
اعتمدت توصية ملجلس االدارة 
اجلديد بتنظيم احتفالية خاصة 
مبناس����بة مرور 50 عاما على 

تأسيس اجلمعية. 
ووجهت اجلمعية العمومية 
الش����كر ملجلس ادارة اجلمعية 
الس����ابق وفي مقدمته رئيس 
اجلمعي����ة م.ط����الل القحطاني 
على جهودهم املخلصة وعلى 

ما حققوه من اجنازات.

الهيكلي للدولة وخطة التنمية، 
التدريبية  الى برامجها  اضافة 
الدولية  والبحثية، واجنازاتها 
واالقليمية والتي توجت بحصول 
القائمة م.عادل اجلار  مؤسس 
اهلل اخلرافي على رئاسة االحتاد 
الدولي للمنظمات الهندسية ال� 

.WFEO
وللمرة الرابعة على التوالي 

ف����ي القط����اع احلكومي ملرتني 
متتاليت����ني ف����ي 2003 و2010، 
وكذلك الس����عي اجلاد للقائمة 
القرار كوادر لباقي املهندس����ني 
في القطاع اخلاص واملؤسسات 
النفطية واجلهات ذات العالقة 
بالعمل احلكومي، كما ساهمت 
القائمة في املشاريع ذات الصلة 
بالنش����اط العمراني واملخطط 

ويجسد فوز قائمة التطوير 
الهندسي بجميع مقاعد مجلس 
ادارة جمعية املهندسني الشعبية 
الواسعة التي حتظى بها القائمة 
في أوساط املهندسني في ضوء 
االجن����ازات التي حققتها خالل 
الفترات املتتالية الدارة اجلمعية 
من قبل القائمة وتوجت باجناز 
القائمة لكادر املهندسني العاملني 

اذ  املناص����ب بالتزكية  توزيع 
حصل م.ناجي العبدالهادي على 
منصب نائب الرئيس، في حني 
متت تزكية م.صالح باني أمينا 
للسر، وم.سعود العتيبي أمينا 
العجمي  للصندوق، وم.هديان 
أمينا مساعدا للسر، وم.محمد 
أمينا مساعدا  الرشيدي  فضي 

للصندوق.

وشدد رئيس وأعضاء مجلس 
االدارة على أن القائمة ماضية 
بنفس النهج لتحقيق املزيد من 
االجنازات للمهندسني واملساهمة 
في بناء الوطن وتنميته، وفتح 
املجال واسعا جلميع املهندسني 
واملهندسات لالنخراط في فرق 
التطوعي، كما  العم����ل  وجلان 
االدارة ومت  اجتم����ع مجل����س 

النتائج بالش����كر والتقدير الى 
مجلس االدارة السابق وأعضاء 
اجلمعي����ة العمومي����ة وجميع 
املهندس����ني واملهندسات الذين 
أولوه����م ثقتهم عل����ى دعمهم 
ومساندتهم، مشيدين باملظهر 
الذي ظه����رت به  احلض����اري 
العملية االنتخابية واجلمعية 

العمومية للجمعية.

حقق����ت قائم����ة »التطوير 
الهندس����ي« فوزا س����احقا في 
انتخابات مجلس ادارة جمعية 
املهندسني التي جرت مساء أمس 
االول حيث حصد مرشحو القائمة 
مقاعد رئاسة وعضوية مجلس 
االدارة، وسجلت القائمة فارقا 
كبيرا في ع����دد االصوات التي 
حصلت عليها مقابل منافسيها، 
اذ بلغ فارق االصوات 750 صوتا، 
القائمة  في حني حصل مرشح 
ملنصب رئيس مجلس االدارة 
م.حس����ام فوزي اخلرافي على 
أغلبية س����احقة من االصوات 
بلغت 1385 صوتا بفارق 1080 
صوتا عن منافسه الذي حصل 

على 325 صوتا.
وفي عضوية مجلس االدارة، 
فاز كل من م.شيماء البشر )1364 
صوتا(، تالها م.فارس العنزي 
)1333 صوتا(، وم.هديان العجمي 
)1306اص����وات(، وم.س����عود 
العتيبي )1302 صوت(، وم.زينب 
الري )1283 صوتا(، وم.صالح 
باني املطي����ري )1278 صوتا(، 
وم.ناج����ي العبدالهادي )1266 
صوتا(، وم.محمد فضي الرشيدي 
)1266صوتا(، وم.أحمد طحيشل 
العازمي )1252 صوتا(، وم.علي 
محمود دشتي )1233 صوتا(، 
بينما حصل االحتياطي االول 
على 579 صوتا، واالحتياطي 

الثاني على 547 صوتا. 
وقد توّجه رئيس وأعضاء 
مجلس االدارة اجلديد فور اعالن 

جددت الدعوة لالشتراك في مسابقة الكويت الكبرى لصيد السمك )الحداق(

لجنة التراث البحري حددت أنشطتها الصيف 
ورحلة الغوص من 14 إلى 23 يوليو

وفد العمرة يغادر اليوم

»المعلمين« تفتح باب التسجيل لطلبة االبتدائي 
والمتوسط في مركز رعاية الموهوبين

ومت حتديد يوم 29 يونيو موعدا 
إلنزال سفن الغوص املشاركة في 
الرحلة وهي السفن املهداة من قبل 
سمو أمير البالد الراحل الشيخ جابر 
األحمد إلى جانب السفن املهداة من 
س����مو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد، وستقام انشطة »الهباب 
والشونة« وهي االنشطة املعنية 
بتنظيف السفن وإعادة صيانتها 
ي����وم 5 يوليو يعقبها  وتأهيلها 
مباشرة يوم 9 يوليو تنظيم سباق 
ذكرى معركة الرقة البحرية الثامن 
عشر والذي ستشارك فيه جميع 
السفن ويقام سنويا حتت رعاية 
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية. 
وذكر الفارسي أن االحتفال مبراسم 
»الدش����ة« لرحلة الغوص سيقام 
صباح ي����وم اخلميس 14 يوليو، 
فيما ستقام مراسم يوم »القفال« 
عصر يوم الس����بت 1 يوليو، ومت 
حتديد موعد رحلة وسائل الصحافة 
واإلعالم إلى بندر الغوص يومي 

17 و18 يوليو.

جددت جلن����ة التراث البحري 
بالنادي البحري الرياضي الكويتي 
الدعوة لهواة محبي هواية صيد 
الس����مك )احلداق( للمشاركة في 
مسابقة الكويت الكبرى السابعة 
والثالث����ني لصيد الس����مك والتي 
ستقام في يوم السبت 12 مارس 
املقبل في منطقة الركسة البحرية 
فيما أعلنت عن انشطتها وموعد 

رحلة إحياء الغوص املقبلة.
وذكر أمني السر العام املساعد 
ونائب رئيس جلنة التراث محمد 
الفارس����ي أن مجال االشتراك في 
املس����ابقة مفتوح لكافة املواطنني 
واملقيمني لالشتراك وفق شروط 
محددة وان على الراغبني باملشاركة 
مراجع����ة النادي في الس����املية � 
منطق����ة ال����رأس � للتعرف على 
هذه الشروط وتعبئة االستمارة 
اخلاصة باملسابقة وإرفاق صورتني 
شخصيتني. وحول انشطة اللجنة 
للصيف املقبل ذكر الفارس����ي أن 
رحلة إحياء ذكرى الغوص الثالثة 

والعشرين ستقام في الفترة من 
14 إلى 23 يوليو املقبل وستكون 
محصورة فقط مبغاصات الكويت 
التي  الرحلة  التس����جيل في  وأن 
حتظى س����نويا بالرعاية األبوية 
الكرمية من قبل سمو أمير البالد 
سيبدأ اعتبارا من 5 يونيو املقبل 
التدريبي  فيما سيقام املعس����كر 
لشباب الغوص بدءا من 19 يونيو، 

محمد الفارسي

االبداعية ومفه���وم الذات الى 
ج�����ان���ب رف���ع مس���ت��وى 
الدافعي���ة ل����ديهم وتع����زيز 
ح���رية التعلم الذاتي ومف����هوم 
العمل اجل���ماعي وتدري����ب 
الطلب���ة على االهتمام بالرؤى 

املستقبلية.
وقد حدد املركز خطا ساخنا 
لالستفسار وهو 99001905 فيما 
الدراسة للطالب  حدد مواعيد 
خالل يومي السبت واالربعاء 
من الس���اعة اخلامس���ة حتى 
الس���ابعة مس���اء، وحدد يوم 
السبت من الس���اعة العاشرة 
حتى الثانية عشرة ظهرا ومن 
الساعة اخلامسة حتى السابعة 
مس���اء يوم االثنني، فيما حدد 
التس���جيل بواقع 100  رسوم 
دينار ألبناء أعضاء اجلمعية 
و120 لغير االعضاء وسيخضع 
الطلب���ة املتقدمون الختبارات 
خاصة لقياس مستوى الذكاء 

واالبداع.

يغ���ادر الب���الد م����توجها 
ال���ى الدي����ار املقدس�������ة في 
مكة املكرم���ة باململكة العربية 
السعودية وفد جمعية املعلمني 
الكويتية املش���ارك في رحلة 
االي���مان الرابعة والعش���رين 
ألداء من��اس���ك العم���رة التي 
تنظ����مه���ا اجل���معية خالل 
الفترة م���ن 24 الى 27 فبراير 

اجلاري.
الوفد  وقد أش���ار رئي���س 
د.جاسم اجلاسم الى ان الرحلة 
التي سيشارك فيها 180 معلما 
ومعلمة تقام في اطار اخلدمات 
املتنوعة التي تقدمها اجلمعية 
ألعضائها وانها ستقتصر على 
مكة املكرمة فقط فيما ستشتمل 
على العديد من البرامج االميانية 

والثقافية.
أع��لن  من ج����انب آخ���ر، 
الكويت���ي لرع����اية  املرك���ز 
الت����ابع  امل���وهوبني  ال��طلبة 
جلمعية املعلمني عن فتح باب 

التس���جيل للطلبة املوهوبني 
في الصف���ني الرابع واخلامس 
الس���ادس  االبتدائي والصفني 
والس���ابع املتوسط للمشاركة 
ف���ي البرنامج اخلاص للمركز 
الذي س���يقام في الفترة من 6 
املقبل  مارس حت���ى 25 مايو 
بهدف تنمي���ة مهارات التفكير 
لدى الطلب���ة وتنمية قدراتهم 

د.جاسم اجلاسم

ساهمت في زراعة 31 ألف فدان

باكستان تشيد بجهود الهيئة الخيرية 
في مجال إعادة تأهيل القطاع الزراعي

الهيئة وف�رت 3109 أطنان م�ن البذور 
الزراعية الستصالح وزراعة خمسمائة ألف دونم

حس�ام الخرافي رئيس�ًا ب� 1385 صوتًا وناجي العبدالهادي نائبًا للرئيس ب� 1266 وصالح باني أمينًا للس�ر ب� 1278 وس�عود العتيبي أمينًا للصندوق ب� 1302

أشادت وزارة الزراعة الباكس���تانية بجهود الهيئة اخليرية 
االسالمية العاملية في اعادة تأهيل االراضي املتضررة من جراء 
الفيضان���ات التي وقعت في عام 2010 واصابت القطاع الزراعي 

بأضرار بالغة خاصة في إقليم بلوشستان.
وقالت الوزارة في رسالة شكر وتقدير تلقى مكتب الهيئة في 
باكستان نسخة منها ان الهيئة اخليرية نفذت حزمة من االنشطة 
النوعية في هذا االطار م���ن بينها توفير بذور القمح مضمونة 

اجلودة، واملساهمة في زراعة 31 ألف فدان.
 وأشارت الى ان هذه اجلهود من شأنها ان تسهم في مكافحة 
الفقر واعادة تأهيل االراضي الزراعية ورفع مس���توى معيشة 
املتضررين الذين يعتمدون على القطاع الزراعي بالدرجة االولى، 
واحلفاظ على الثروة احليوانية من خالل توفير العلف واحملاصيل 
الزراعية التي تشكل غذاء رئيسا للحيوانات التي تضررت بشكل 

كبير خالل هذه الكارثة.
ودعت وزارة الزراع���ة الهيئة الى مواصلة برامجها االغاثية 
للخروج باملتضررين من معاناتهم، معربة عن استعدادها لتذليل اي 
صعاب وتقدمي اي خدمات لتوصيل املساعدات الى املستحقني.

وكانت الهيئ���ة قد وفرت 3109 اطنان م���ن البذور الزراعية 
الستصالح وزراعة خمسمائة ألف دومن من االراضي التي اجتاحتها 

الفيضانات.


